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 رجا را مام نتي

 ةقفقحتلا ةمدقم

 نيمئاد اًمالسو ةالص دمحم انيبن ىلع مالسلاو ةالصلاو ؛هلل دمحلا

 .نيدلا موي ىلإ

 نبا دمحأ سابعلا يبأ مالسإلا خيش راثآ نم ديدج رَّتَأ اذهف ؛دعبو

 لظ نأ دعب «ةرم لوأل رهظي  ىلاعت هللا همحر  ىناوحلا يريمُثلا ةيميت
 هل عمسُي ملو هرَّأ هل فَرْعُي مل «نايسنلاو ةلاهجلا ّىط ًاليوط اًرهد

 نم ةّيَوَر يف هيلع ٌروثعلا هللا رّسي نأ ىلإ ؛نيقفاخلا نئازخ يف دوجوب
 ام ىلع هلل دمحلاف «هبابلج ريغ اًببلجتم ةّيدنهلا نئازخلا ىدحإ اياوز

 .رّسيو قّفو
 امل اًقيدصت خيشلا بتك نم هريغو باتكلا اذهل هللا ظْمَح يف ىرنو

 فطل ىلاعت هللا نأ الولو» :(755) يداهلادبع نبا ظفاحلا هذيملت هلاق

 امل - هفيناصتو هبتك نايعأ ظّمح يف ةداعلا قّرَحو ؛مَعْنَأو نمو ناعأو

 هبتك ظفح يف ةداعلا قْرَخ نم ثيأر دقلو .اهعمجي نأ اًدحأ نكمأ

 ناكل هتركذ ول ام اهنم بهذ ام درو ءاهنم دسف ام حالصإو ءاهعمجو

 ةنس نع بذي هنأل ؛همالكبو هب ةيانع هلل نأ بفصنم لك هب ٌملعي ءاّبجع
 . ''”«نيلهاجلا َليوأتو «نيلطُبُملا َلاحتناو «نْيِلاغلا فيرحت كي هّيبن

 ةدع يهو  باتكلا اذه ةبطُخ انل ظْمَح نأ ةيهلإلا ةيانعلا نم ناكو ما © ع

 .(55/ص) :«ةيردلا دوقعلا» )١(



 لقاعلا لجرلا هيبنت 402

 نم تطقس ذإ ؛ةلماك (دوقعلا) يداهلادبع نبا باتك يف - تاحفص

 .اهناكمب اهقحلتل انل تيقبف «ةديحولا باتكلا ةخسن

 يفنحلا يفسنلا نيدلا ناهرب هرصاعم باتك ىلع در اذه انباتكو

 وأ ««لدجلا يف لوصف»ب فرعيو «لدجلا يف (1417) ةنس ىفوتملا

 ةلحرم لّثمي باتكلا اذهو .«ةيناهربلا ةمدقملا» وأ «لدجلا يف ةمدقم»

 ريثكب لدجلا ملع ٍجْرم ذإ .«لدجلا ملع» يف فيلأتلا لحارم نم ةرخأتم

 ليوطتب جهنملا اذه فرعو «ةفسلفلاو قطنملا ثحابمو تاحلطصم نم

 يف ةيزاجملاو ةكرتشملا ظافلآلا لامعتساو «ةراشإلا داعبإو ةرابعلا

 نم كلذ ريغ ىلإ «تايعطقلا عضوم تاينظلا عضوو «تامدقملا

 . تاهيومتلا

 نيلغتشملاو ءاهقفلا ضعب دنع اًجاور ةقيرطلا هذه تيقل دقو

 «ةقيرطلا هذهب مهّرغ يذلاو .ليلقب هدعب امو عباسلا نرقلا يف بلطلاب
 «لالدتسالا دعاوق مهل طبضت اهنأ مهنظ :اهب لاغتشالا ىلإ مهعفّدو

 لصو ىتح ..اهيلع درلاو تاضارتعالاو هبشلا داريإ ىلع مهبردتو

 ملعلا تاجرد ىلعأ نم هَوّمُملا لدجلا اذه اوربتعا نأ مهنم ريثكب لاحلا

 !ريرحت غلبأ لئاسملا ريرحت نم مهنكَمُي هنأ اونظو «يعرشلا

 حيحصلا لدجلا يف فلسلا جهنم كلذب اوفلاخ مهنأ عقاولاو

 لوصألا اولعجو .فلسلا هّمذ ام اونسحتساف «ةرمثملا ةرظانملاو

 اهنوقّوُمُي اًماهس بالطلا اوطعأو ؛كيكشتلل ًةضْرع ةحيحصلا دعاوقلاو
 هللا هَّبْهَو نم ىلع بجاولا نم ناكف .دعاوقلاو تاملسملا كلت ىلإ

 نايبو ةقيرطلا هذه ضقنب فارحنالا اذهل ىدصتي نأ اًهقفو اًملع



 ك<بر لقاعلا لجرلا هيبنت

 اًحرش اهرخآ ىلإ اهلوأ نم «ةمدقملا» هذه ىلع خيشلا ىتأف .اهداسف
 ضقني مث - نيملكتملا  اهباحصأ ةقيرط ىلع اهحرشي ذإ ءاضقنو
 «ةبيجع ةعارب رهظأف «نيققحملا لدجلا لهأ ةقيرطو مهتقيرطب مهيلع

 «نيرخأتملاو نيمدقتملا :مهعاونأب نييلدجلا قئارطب ةفرعم ةعسو

 يف مالسإلا خيش نّنفت نم اًهجو انل فشكي ديدجلا رثألا اذهو

 يذلا نفلا اذهو ءاهيف ةردانلا هتعاربو ءاهب ةبيجعلا هتطاحإو مولعلا

 مل «ردان رف «نيملكتملا ةقيرط ىلع لدجلا» وهو خيشلا هيف بتك
 .- ملعن اميف - خيشلا لبق هحرشو هدقنل دحأ ضعتي

 زّرب يذلا خيشلا نف وه نفلا اذه نأ نظيل ةلهو لوأل رظانلا نإ اًمح

 ءرهشأ نفلا اذه ريغب هنأو «ىرخألا نونفلا يف هعّسوت َرادقم رظانلا

 هنيرقو خيشلا مصخ هلوقي امل نآلا عمساو «ربكأو رثكأ هريغ يف هبتكو

 يئارلا ّنظ ملعلا نم نف نع لئُس اذإ ناك» : يناكلمزلا نبا نيدلا لامك
 «هلثم هفرعي ال اًدحأ َّنأ مكحو .نفلا كلذ ريغ فرعي ال هنأ عماسلاو
 مهبهاذم يف اودافتسا هعم اوسلج اذإ فئاوطلا رئاس نم ءاهقفلا ناكو

 . "”(كلذ لبق هوفرع اونوكي مل ام هنم

 «هدابع نم ءاشي نم ىلاعت هللا اهحنمي لئاضفو ختم الإ اَذِإ يه امف

 . ميظعلا لضفلا وذ هللاو

 .(97/ص) :«دوقعلا» )١(



 لقاعلا لجرلا هيبنت <

 : ''!ثحابم هقيقحت يدي نيب انمدق دقو

 .هبتك مهأو هيف فيلأتلا جهانمو «لدجلا يف ديهمت : ًالوأ

 :هيفو .«2. .لقاعلا لجرلا هيبنت» باتكب فيرعتلا :اًيناث

 . باتكلا ىلع روثعلا ةصق -

 . باتكلا مسا -

 . هفيلأت خيرات -

 . فلؤملا ىلإ هتبسن تابثإ -
 .هيف فلؤملا جهنم -

 . هنم ءاملعلا ةدافإ

 . «لوصفلا» بحاص يفسنلا نيدلا ناهرب ةمجرت :اًثلاث

 : هيفو «لدجلا يف لوصف» هيلع دودرملا باتكلاب فيرعتلا :اًعبار

 .همسا

 . هفلؤمل هتبسن تابثإ -
 . باتكلا حورش -

 . ةيطخلا هخسن

 ةيقبو 2«سمش ريزع دمحم هبّبك («هيبنتلا» باتكب فيرعتلا) يناثلا ثحبملا )١(



 كير لقاعلا لجرلا هيبنت

 . . لجرلا هيبنت» باتكل ةيطخلا ةخسنلا فصو :اًسماخ

 . تاطوطخملا نم جذامن :اًعباس

 ىلإ باتكلا لوأ نمف «ةفصانم باتكلا قيقحت ىف لمعلا ناكو

 ةفاضإ هرخآ ىلإ ؟97/ص نمو « سمش ريزع دمحم لمع نم "95ص

 ىلع يحالصإلا لمجأ دمحم خيشلل انركش ليمج لّجسن نأ انتوفي

 فرحب ةموتخم اهضعب انتبثأ دقو «ةقفوملا هتاءارقو ةمّيقلا هتاظحالم

 . يقحتلاو معلا نع ثحاب للك يدي نيب ميلا باتكلا اذه ره اه

 ءملعلا ىلإ ىآْمَظلا لوقعلا نيأف . هنم ةدافإلا ليس َةرَّسيم «هفانكأ ٌةَأَطوم

 ! ؟يوترتو لهنتل قيقحتلل ةشطعتملا ناهذألاو

 . تاحلاصلا متت هتمعنب يذلا هلل دمحلاو

 هبتك

 ١:6 /ر خآلا عيبر

 59758 ب. ص



 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت | 42

 هبتك مهأو :هيف فيلأتلا جهانمو «لدجلا نع ديهمت : ًالوأ

 :لدحلا فيرعت *

 :ةغل-١

 باب نم وهو ءدحاو ّلصأ ماللاو لادلاو ميجلا» : سراف نبا لاق
 . 7(هيف نوكي لاسرتسا يف ءيشلا ماكحتسا

 ءاج دقف ؛ةغللا يف لدجلا ىنعم امأ ؛ةملكلا لصأ ثيح نم اذه

 دقو ءاهيلع ةردقلاو ةموصخلا ىف ددللا : لّدَجلا» : "0(ناسللا» ىف

 وهو «لدجلا : مسالاو .همصاخ : يأ هلداجو .ًالادجو ةلداجم هلداج

 .ةموصخلا ةدش

 وأ (لْدَجلا» نم وه له ؛«لّدَجلا» قاقتشا يف فلتخا دقو

 .«لودجلا» وأ «لدجملا» وأ «لادّجلا» وأ ءضرألا ىهو «ةلاَدَجلا»

 يف عجرت 00د جل ةدام ٌنأكو» :لاقف اذه يف يفوطلا طّسوت دقو

 نوكيف «ماكحإلاو ةدشلاو عانتمالاو ة ةوقلا ىنعم ىلإ اهفيراصت عيمج
 هتايثزج نم ٍدحاو لك نمو ءيّلكلا عماجلا ىنعملا اذه نم اًقتشم
 . ””(ىنعملا كلذ نم هيف ناكرتشي ام رابتعاب

 )1١( :«ةغللا سيياقم» )١/9515(.

 (؟) 1١١/ه٠١(.

 )0( /ص) :؛لَدَجلا ِمْلِع يف لذَجلا ِمَلَع» "(.



 كدر لقاعلا لجرلا هيبنت

 :اًحالطصا-"؟

ََ 

 ركذن انه نحنو .«حالطصالا ةهج نم ءاملعلا تافيرعت تددعت

 . يحالطصالا ىنعملل ًالومشو ًءافو فيراعتلا برقأ

 نيب مالكلا ددرت وه» :لاقف (50) ءاّرفلا ىلعي وبأ يضاقلا هفّرع -

 . '"”«هبحاص لوق هب عفديل هلوق ماكحإ امهنم دحاو لك دصق اذإ نينثا

 . "”«جاهنملا» يف (41/4) يجابلا ديلولا وبأ هفّرع هترابع وحنبو

 ةلمج هل قاس نأ دعب )51/8(  ينيوجلا نيمرحلا مامإ هفّرعو

 ىلع امهترظن ىضتقم نيعزانتملا راهظإ» :لاقف  اهضري مل فيراعت
 . "7(ةلالدلاو ةراشإلا نم اهماقم موقي ام وأ ةرابعلاب يفانتلاو عفادتلا

 نوناق هنإ» :هفيراعت دحأ يف لوقيف )7١7( يفوطلا نيدلا مجن امأ

 عفدي هجو ىلع «باوصلاو أطخلا نم ثحابملا لاوحأ فرعي يعانص
 . '؟7(بايترالاو كشلا رظانملاو رظانلا سفن نع

 نم دعاوقلاب ةفرعم» هنأب '””«ةمدقملا» يف نودلخ نبا هفرعيو
 همدَهو يأر ظفح ىلإ اهب لّصوتي يتلا لالدتسالا يف بادآلاو دودحلا

 . «هريغ وأ هقفلا نم يأرلا كلذ ناك ءاوس

 )1١( :«ةذعلا» )١/١185(.

 ١١(. /ص) :«جاجحلا بيترت يف جاهنملا» (0)

 ١١(. /ص) :«لدجلا ىف ةيفاكلا» (9)

 .(8-4 /ص) :«لذجلا مّلع (5)
 , .(605 /ص) (0)
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 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت ك5

 ىلع تاذخاؤملا ّضعب ةيضقلا هذه ىف ٌثحب نمم ريثكل ناك دقو
 انه دوصقملا ذإ «ةعنام ريغ وأ ةعماج ريغ اهنأ اوأر ذإ ؛ فيراعتلا هذه

 كلذكو ««لوصألا» طباض ةفاضإ نم دبالف «يلوصألا لدجلا» فيرعت
 لدجلا ذإ «فالخلا ملعو ةرظانملاو لدجلا نم ّلك نيب قيرفتلا نم دبال
 . '”امهنم صخأ

 .هيف فيلأتلا جهانمو «لدجلا قئارط *

 رامث نم ناكو «ةيعيبط ةيناسنإ ةقيقح فالتخالاو عونتلا ناك امل

 .هريكفتو هلمأتب ناسنإلا هيلإ ّلصي اميف ُنيابتلاو فالتخالا عّونتلا اذه

 ءاقتلاو لعافتلا ىلع كلذك روطفم ناسنإلا نإف عونتلا اذه بناج ىلإو

 : كلذ نع أشن - لدجلاو راوحلل اهضرعو ءاهنع حاصفإلاو .راكفألا

 . "”ضعبب اهضعب كاكتحاو راكفألا لدابتو شاقنلاو جاجحلا

 «لطابلاو قحلا نيب قّرفي ناقرف هنأ نآرقلا فصَو ْنِم ناك املو

 : ىّتش ٍقرطب لطابلا لاطبإو قحلا ريرقت ىلع لمتشا دق نوكي نأ َدُب الف
 ىلإ ةوعدلاو ءاهضقنو هبشلا ركذب «ةلداجملاو ةرظانملاو ةرواحملاب

 تعقو ىتلا تارظانملا ةياكحو لاثمألا برضو «باتكلا لهأ ةلداجم

 لوصأل ةنّيبلا ةحضاولا ّلئالدلا كلذ ءانثأ يف ىسرأ دقو «نيقباسلل

 نبال لدجلا باتكل ىنيريمعلا ةمدقمو 7١-7١(2 /ص) :«ةيفاكلا» رظنا )١(

 /ص) :«نييلوصألا دنع لدجلا»و ٠٠١(. _ ##9و 37-44 /ص) ليقع

 .ىسولف دوعسمل 17--١109(

 يف لدجلا جهانمو» «ةرهز وبأ دمحمل (7 /ص) :«لدجلا خيرات» :رظنا (5)
 . يعملألل (77 /ص) :«نآرقلا



 كر -  لقاعلا لجرلا هيبنت

 كلذ ريرقتب تءاج ةيوبنلا ٌةنسلا اذكهو .ةرظانملاو لدجلا ملع

 هللا يضر - ةباحصلا رصع يف كلذ لثم ىلع رمألا راسو «هحرشو

 . نيفيرشلا نييحولا جهنمب نيرصبتم .فلسلاو  مهنع

 دعاوقب هريغ نع اًريمتم انف نكي مل يحالطصالا هانعمب لدجلاو

 هنْورْدَيو ءاملعلا هلمعتسي انف ناك لب «ةصاخ بتك اهعمجت طباوضو

 نمزلا رورم عمو .ةغللاو لوصألاك ىرخألا مولعلا ضعب نوفرعي امك

 ؛ةيمالسإلا ةكلمملا ةعقر عاستاو «ةكلملا فعضو «ةفرعملا صقانتو

 نإ ىتح ؛ملعلا نونف يف فيلأتلا ةكرح تروطتو «ةيدصاقملاو ةيلآلا

 فالخلا نف يف ًالخاد ناك لدجلا نف لثم «نونف ىلإ مسق دحاولا نفلا

 «لئاسرلاو بتكلا هيف تفنُص .ًالقتسم اًملع راص نيح دعب هنأ الإ

 نونفلا رثكأ ىلع أرط ام هيلع أرط مث «قئارطلاو جهانملا هيف تفلتخاو

 يتلا كلت ةصاخ .هاياضقو هجهانم ىف فارحناو لب «فعضو ةوق نم

 نفلا ةدئافب تبهذ يتلا ةيقطنملا موسرلاو ةيلقعلا مولعلاب ترثأت

 ةجحلا ساسأ ىلع مئاقلا حيحصلا لالدتسالا ريرحت :يهو «ةيقيقحلا

 هتقيقح تحبصأ لب .حيحصلا رظنلاو «ربتعملا لالدتسالاو «ةيوقلا

 . فئاز بغشو ءهاو ساسأو « ةضماغ ةهبش درجم

 : ثالث لدجلا ملع اهب رم يتلا لحارملا نإ :لوقن نأ اننكميو

 نمو نيعباتلاو ةباحصلا نم فلسلا ةقيرط يهو : ىلوألا ةلحرملا

 ربع امب ةقيرطلا هذه زاتمتو «ةنسلاو نآرقلا ةقيرط مهتقيرط ىلع راس
 نم فلسلا يأ  اوناكو» :لوقي ذإ ةيميت نبا مالسإلا خيش هنع
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 لالحلا لئاسمو ؛.ماكحألا يف نورظانتي  مهدعب نمف ةباحصلا
 سلجم َّلق ناك ىتح «ةّيوقلا ججحلاو ةّيضرملا ةلدألاب مارحلاو

 ٍلالدتسال ؛هيلإ نوعجار عجرو «باوصلا رهظ الإ هيلع نوعمتجي
 قحلا ىلإ عوجرلا نأ عزانملا ٍمْلِعو ؛لئالدلا نم حيحصلاب لدتسملا

 لاتق يف هعزان نمل قيّدصلا ةلداجمك .لطابلا يف يدامتلا نم ريخ

 ىتح فحصملا عْمَج يف مهترظانمو «هيلإ اوعجر ىتح «ةاكزلا يعنام
 ىتح «ميرحتلا دحاجو «براشلا دح يف مهترظانمو «هيلع اوعمتجا
 . 37(. . .ميقتسملا طارصلا ىلإ اودُه

 قحلا قحت يتلا «ةّيضرملا ةرظانملاو دومحملا لدجلا وه اذهو

 رظانملا عوجر نم ىجري ام عم ءدشُرلا ىلإ فدهتو «لطابلا فشكتو
 . ؟”قحلا ىلإ لطابلا نع

 ملعلا اذه درفُي نأ لبق ةروهشملا ةفورعملا يه تناك ةقيرطلا هذه

 ةراشإلا ىتأتس «ةديدع تاهج نم ةلخادلا هلخدتو «ةلقتسم تافلؤمب

 ١ .اهيلإ
 بتكلا نإ :لوقلا اننكميف «ةلحرملا هذهل لثمن نأ انل زاج اذإو

 اهيف لمأتملل نكمي «لدجلا ملعل يلمع لاثم قدصأ ةمدقتملا ةيفالخلا

 باتك لثم نم «ةحيحصلا هطباوضو نفلا دعاوق نم اًريثك صلختسي نأ

 ءاهقف نم هريغو نسحلا نب دمحم عم هتارظانم ةصاخ «يعفاشلل «مألا»

 )١( /ص) :«لقاعلا لجرلا هيبنت»و .(77”-١7/ص) :«ةيردلا دوقعلا» 5(.

 /ص) «لدجلا يف ةيفاكلا» :رظنا (؟) 77(.
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 .«راثآلا بيذهت»و «ءاملعلا فالتخا» ةّيهقفلا ريرج نبا بتكو .قارعلا

 .اهريغو «فارشإلا»و «طسوألا» رذنملا نبا بتكو

 يف مولعلا رثكأ نيودت دعب تءاج ةلحرملا هذهو : ةيناثلا ةلحرملا

 رارقتسا دعب تءاجو ءاهضعب نع مولعلا رّيمتو «ةصاخ تافنصم

 يرجو .ءبهذم لكب ةصاخلا تانودملا .نيؤدتو ”.ةيهقفلا بهاذملا

 فلاخملا بهذم فاعضإو هبهذمل ّلك راصتتا :ئلع 'نيرظانتملاو ءاملعلا

 تاّيلقعلاب مولعلا نم ريثك رثأت عم كلذ نمازت دقو .قيرط ّيأب
 .ةيقطنملا ثحابملاو

 رهاطل لوقي ينييارفسإلا دماح وبأ خيشلا ناك كلذ لجأ نم

 مالكلا نإف ءلدجلا سلاجم يف ينم عمست امم اًريثك قّلعت ال : يناداّبعلا

 . ."'هتبلاغمو هعفدو «هتطلاغمو مصخلا لتخ ىلع اهيف يرجي

 نم عرف هنأ عم فينصتلاب «لدجلا ملع» دارفإ ىلإ يعادلا ناكو

 لوبقلاو درلا يف ةرظانملا باب ناك امل» هنأ - فالخلاو رظنلا ملع عورف

 هنانع لسري باوجلاو لالدتسالا يف نيرظانتملا نم ٍدحاو لكو ءاَعسنُم

 ةمئألا جاتحاف ءأطخ نوكي ام هنمو اًباوص نوكي ام هنمو «جاجتحالا يف
 درلا يف اهدودح دنع نارظانتملا فقي اًماكحأو اًبادآ اوعضي نأ ىلإ

 نأ هل غوسي ثيحو «بيجملاو لدتسملا لاح نوكي فيكو «لوبقلاو

 وأ هضارتعا ّلحمو ءاًعطقنم "”َموصخم نوكي فيكو «ًالدتسم نوكي

 يكبسلا نيدلا جات هقلع ام رظناو (57؟/5) :«ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط» رظنا )١(

 .صنلا اذه ىلع

 .حصأ وهو ؛ىرخأ ةخسن نم هتبثأ امو ««اًصوصخم» :ةعوبطملا يف (؟)



 لقاعلا لجرلا هيبنت «در
 دل

 «لالدتسالاو مالكلا همصخلو توكسلا هيلع بجي نيأو « هتضراعم

 . '"7نودلخ نبا هلاق

 فشكي اًمصو ةلحرملا هذه ةيميت نبا مالسإلا خيش انل فصو دقو

 راص مث» :لاقف ءاهيلع امو اهل امو اهتازيمو اهصئاصخو اهتقيقح انل

 يف رثؤي امب سايقلاو ليوأتلا عاونأ يف نورظانتي دق كلذ دعب نورخأتملا
 مل مهنكل «سالفإلا ىلإ لوؤي قيقحتلا دنع ناك نإو «سانلا ضعب نظ
 . رظانلل اًميعض اّنظ ولو ديفي ام الإ ةرظانملا نم نولبقي اونوكي

 باوص راهظإ ىلع نواعتلل .لدجلا نم ةعيرش ىلع اوحلطصاو

 راشتنالا نع ملستل «لالدتسالا . نيناوق اهب اوطبض .لمعلاو لوقلا

 ةيفاو ريغ نيلوألا قئارط ىلإ ةبسنلاب تناك نإو مهقئارطف .لالحنالاو
 الام ىلع ٍةلمتشم الو «ةيلكلاب اهنع ةجراخ ريغ اهنكل «نيدلا دوصقمب

 «ةراشإلا بيرقتو «ةرابعلا ةدوج نم اهوسك امبرو .ةيضقلا يف رثؤي

 اهقّفَتُيو «نيرظانلا دنع اهيَّلحُي ام ةغالبلا فونصو «ةغايصلا نسحو
 يناعملاو ةيعمسلا ةلدألا نم هيلع تلمتشا ام عم «نيرظانتملا دنع
 لقعلا دهاشو ؛لّوُْي ال يذلا عرشلا مكاح ىلإ اهيف مكاحتلاو «ةيعرشلا
 .لّدعملا ىكزملا

 لب «فرص ركُنو ضحم لطاب ىلع لمتشت داكت ال ؛ةلمجلابو
 . "”(فرع ىلع امتشمو «قحلل ليخم نم اهيف ٌدبال

 .(605”/ص) :«ةمدقملا» )١(

 (5 - 5 /ص) :«لقاعلا لجرلا هيبنت»و .(7”/ص) :«دوقعلا» (؟)
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 كك

 ىلإ )8١08( نودلخ نبا اهبَسَت ةقيرطلا وأ ةلحرملا هذهو

 عامجإلاو صنلا نم ةيعرشلا ةلدألاب ةصاخ ىهو» :لاق «''”يودزبلا

 . ''9(لالدتسالاو

 رهتشا نم لوأ وأ ءاهيف فّلأ نم لوأ هنأ ىلإ دوعت ةبسنلا هذه ّلعلو
 (5175) يوونلا ركذيف ؛يأرلا اذه نوفلاخي نيرخآ ءاملع دجن اّنكل ءاهب

 يربطلا يلع وبأ اهيف فلأ نم لوأ نأ "”2تاغللاو ءامسألا بيذهت» ىف

 لاّمقلا نبا وه هيف فلأ نم لوأ نأ هداز يربك شاط ركذ امنيب «(704)
 دئاع فالتخالا اذه ّلعلو . كئلوأ ريغ مهُريغ ىّمسو 001(«2) يشاشلا

 «لدجلا ملع» تحت فّنصت اهعيمج ٌّنف نم رثكأل لدجلا ملع لومش ىلإ
 . '*”لدجلا ملعو (ثحبلا بادآ) ةرظانملا ملعو- تاّيفالخلا : يهو

 هذه ىلع تملأ يتلا لدجلا ملع يف ةعوبطملا بتكلا ركذن انهو
 : ةقيرطلا

 ةلثمآلاو ةيماعلا ظافلألاب هيلإ لخدملاو قطنملا ّدحل بيرقتلا» - ١

 مالسإلا رخف «ميركلادبع نب نيسحلا نب دمحم نب يلع :وه يودزبلا )١(

 ىفوتملا لوصألا يف روهشملا رصتخملا بحاص ء:ىفنحلا هيقفلا نسحلا وبأ

 :«ةيهبلا دئاوفلا»و 227١6 /ص) :«مجارتلا جات" يف هتمجرت «(487) ةنس
 .(17١17-6:/ص)

 .(005/ص) :«ةمدقملا» (؟)

 .(:م4/9) 959

 /ص) ليقع نبا باتكل ينيريمعلا ةمدقم :لدجلا ملع عورف يف رظنا (4)
 ١(. 5 /ص) :«جاهنملا»ل يكرت ديجملادبع ةمدقمو ء(57 - ؟/



 .لقاعلا لجرلا هيت 2

 . ١5٠57 ةنس هنم عبارلا دلجملا يف مزح نبا لئاسر ةعومجم

 يكلاملا يجابلا ديلولا يبأل «جاّجحلا بيترت يف جاهنملا» - ؟
 . ةيناث ةعبط /١101 ةنس يكرت ديجملادبع قيقحتب عوبطم وهو «(475)

 يلع نب ميهاربإ قاحسإ يبأل '"”لدجلا يف ةنوعملا» -
 مث «ينيريمعلا يلع قيقحتب عوبطم وهو (0) يعفاشلا يزاريشلا

 . يكرت ديجملا دبع هعبط

 عبط دقو «(005) يلازغلا دماح يبأل «لدجلا يف لختنملا» -

 . ىنيريمعلا ىلع ذاتسألا قيقحتب اًريخأ

 يلبنحلا ليقع نب ءافولا يبأل «ءاهقفلا ةقيرط ىلع لدجلا»  ه

 . ١514 ةنس ىنيريمعلا ىلع اًققحم هرشن دقو .(01)

 نب دمحم روصنم ىبأل «لدجلا ىف حلطصملا يف حرتقملا» 15

 . يحليوملا ةفيرش قيقحتب اًريخأ عبط دقو .(071) يوْرّبلا دمحم

 105((2) يزوجلا نبا فسويل «حالطصالا نيناوقل حاضيولا»

 . ١517 ةنس ناحدسلا دهف ذاتسألا قيقحتب عوبطم

 نب ناميلس نيدلا مجنل «لَدَجلا مْلِع يف لَّذَجلا ُمْلَع» -4
 تراهفلوف قرشتسملا قيقحتب عوبطم )07١5( يفوطلا يوقلادبع

 ملو «ىرقلا مأ ةعماج يف ققُح دقو «صخلملا» رخآلا هباتك نم رصتخم وهو )١(

 . عبط
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 . ١5508 ةنس ايناملأ - سشرنياه

 هل .فيلأتلا يف رخآ اًماجتا ةلحرملا هذه يف ٍجرْدُن نأ اننكميو

 لثم ءدودحلا ةعانصو «ةيلقعلا ثحابملاو قطنملا مولعب قثوأ طابترا

 وهو 2(؟1/) ىنيوجلا نيمرحلا مامول «لدجلا ىف ةيفاكلا» باتك

 ءافولا وبأ اهب رَّدَص يتلا ةيلدجلا ةمدقملا جردنت ةقيرطلا هذه ىلعو

 يف ةفلاخم هيف هتقيرطو .''”"حضاولا» يلوصألا هباتك (20170) ليقع نبا

 اباتك هنمضت ام امهلثمو . ركذلا فنآلا هباتك اهثحابمو اهبولسأو اهجهنم

 . لدجلا ملع يف ثحابم نم (170) يدمآلاو «(507) يزارلا

 نرقلا سأر ىلع ترهتشاو تأدب ةلحرملا هذهو : ةثلاثلا ةلحرملا

 الو «ةيديمعلا ةقيرطلاب فرعت تراصو ؛2“””يديمّعلا دي ىلع سداسلا

 نبا لاق ءاهيف فنصو ةقيرطلا هذه عرتخا نم لوأ هنأ ءاملعلا نيب فالخ

 لوأ وهو «'"”تْسْجلا اًصوصخ «فالخلا نف يف اًمامإ ناك» :ناكلخ

 )١( )5/١١؟ة5؟-085١ه2(.

 هيقفلا «يديمعلا نيدلا نكر .يدنقرمسلا دمحم نب دمحم دماح وبأ :وهو (؟)

 هرصتخمك «هيف فيناصت ةدع هلو «فالخلا ملع يف زربم ناك «يفنحلا

 :رظنا .ىراخبب (115) ةنس يفوت اهريغو «سئافنلا»و «داشرإلا»و «ىلوصألا

 جات»و .(550 /6) : «ةيضملا رهاوجلا»و .(1؟65ا//5) :(«نايعألا تايفو»

 تايفو) :«مالسإلا خيرات"و 077/7(2؟) :«ريسلا»و .(558/ص) :«مجارتلا

 ٍ .( 77/0 :«مالعألا»و 577(2”/ص 6

 اًملع تحبصأ مث «يّصقتلاو صحفلاو ثحبلا اهانعم ةيسراف ةملك :تْسّجلا (7)

 - ةفسالفلا .ةقيرط ىلع .ينبملا وهو ؛لدجلاو فالخلا ملع نونف نم ٌّنف ىلع



 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت 60

 ااا . نيمدقتملا فالخب هجزمي ناك همدقت نمو «فينصتلاب هدرفأ نم

1 

 - 7١5 ةنس يأ - تقولا كلذ يفو» : ةيميت نبا مالسإلا خيش لاقو

 يف ٌعدب ترهظو . . .قرشملا ضرأب ناخسكنج لغملا ةلود ترهظ

 فئوصتو «يديمعلا تسجو «بيطخلا نبا ثوحبك «داّبعلاو ءاملعلا

 . "72. . يبرعلا نبا

 نودلخ نبا اهفصو ؛ناسللاو ديلاو هجولا ةديدج ةلحرم يهو
 هرثكأو «ناك ملع ّيأ نم هب لدتسُي ليلد لك يف ةماع يهو» :هلوقب
 رمألا سفن يف هيف تاطلاغملاو «ةنسحلا يحانملا نم وهو «لالدتسا

 سايقلاب هبشأ بلاغلا يف ناك يقطنملا رظنلا انربتعا اذإو «ةريثك

 . "”(يئاطسفوسلاو يطلاغملا

 :لاقف اًقيقد اًعيِلب اًفصو هللا همحر ةيميت نبا مالسإلا خيش اهفصوو

 عونب نيعلوم اوراص «مورلاو سراف ءانبأ نم مولعلا ةبلط ضعب نإ مثل
 لوصأب هوقحلأو «نييقرشملا نم ةفئاط هثدحتسا «نيهّومملا لدج نم

 كلسملا نع هيف اوداحو «بلاعثلا ةغوارم هيف اوغار «نيدلا يف هقفلا

 روتكدلل ("١١/ص) «نازرف كنهرف  يسرافلا مجعملا» :رظنا .نيملكتملاو -

 .يزودل 5١١( /:5) :«ةيبرعلا مجاعملا ةلمكت»و «نايبيبط

 /ص) :«نودلخ نبا ةمدقم» رظناو ء(151/1١) :«نايعألا تايفو» )١(

 .(ة دال هدك

 يف هوحنو 179457/60-7910((2) :«ةيناطلسلا لاومألا -لئاسملا عماج» (؟)
 ءاوضأ 470 /7) «هرصتخم»و «ميقلا نبال )١١7/8/7( :«ةلسرملا قعاوصلا»

 .ىلصوملل (فلسلا

 .(١6ال_-ةرك /ص) :«ةمدقملا» (؟)
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 ءاهب اوقطن دق ءاملعلا مالك يف ةدوجوم تارابعب هوفرخزو «بحاللا

 اًميلأت ةلدآلا اوفّلأو ءاهل ةّقحتسملا اهعضاوم ريغ يف اهوعضو مهنأ ريغ

 . ميقعلا ىلإ جتانلا بيكرتلا نع اولَدعو «ميقتسم ريغ

 ظافلألا لامعتساو «ةراشإلا داعبإو «ةرابعلا ةلاطإب مهنأ ريغ

 عضوم تاينظلا عضوو «ءتامدقملا ىف ةيزاجملاو ةكرتشملا

 هجو ىلع  ةلالد اهل ثيح ةماعلا ةلدألاب لالدتسالاو «تايعطقلا

 - لئاسملا تاطولغأ نع ِةِْكَي ىبنلا ىهن دقو «ةلداجملل طلاغم وأ طلاغ

 «مداعلا ٌرغلا ىلع َجَرْهَبلا جاور جارو «مطامّطلا ماتغألا ىلع كلذ َىّعَن
 موزلملا ةلزنمب ملعلا نم هنأ اوُنظ ىتح «مجاعألا رامغألا ضعب هب َرتغاو

 هنأ امك «''نايفانتم نادناعتم بّرقملا ملعلاو هنأ اوملعي ملو «مزاللا نم
 . 7(. .نايخآتم نابحاصتم بكرملا لهجلاو

 ءاملعلا ضعب نع ''”«نونظلا فشك» يف ةفيلخ جاحلا لقن دقو
 نم رباكألا ضارقنا دعب رهظ يذلا لدجلا اذهب لغتشت نأ كايإ» :هلوق

 ىف درو اذك .ةعاسلا طارشأ نم وهو «ةوادعلاو ةشحولا ثرويو

 دْشْرُي امم هملع سيلو» :هركذ مدقتملا يديمعلا ةمجرت يف يبهذلا لاق دقو )١(

 خيرات» .«ناعتسملا هللاف ءربقلا ةدغ نم وه الو ءةرخآلا رادلاو هللا ىلإ
 .«ريسلا» يف هوحنبو ءامالسإلا

 .(65-1 /ص) :«لجرلا هيبنت»و 54(2- ”7/ص) :«ةيردلا دوقعلا» (؟)

 .(ةهلعرك) (9)
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 : لئاقلا ُرَد هللو .ثيدحلا

 ْمِل ْملب اولغتشاو ملعلا اوعاضأ اًرَط رصعلا اذه ءاهقف ىرأ

 «ملَسُ ال مل مل ِنْيَقْرَح ىوس مهنم قلت مل مهترظان اذإ
 مامإ لاق ءامرحم نوكي ام هنم يذلا مومذملا لدجلا وه اذهو

 قيقحت وأ «قحلا عفدل نوكي ام هنم مومذملاف» : ينيوجلا نيمرحلا

 ”بدقت الو ٌفّدعت هب بلطي ال امل وأ «لطابلاب قحلا سبلُيل وأ «دانعلا

 . '"”«اهنع ّيهنملا هوجولا نم كلذ ريغ ىلإ

 يف عباسلا نرقلا يف اًجاور تيقل اهنأ ودبي ةعرتخملا ةقيرطلا هذهو
 ركذ امل  ناكلخ نبا ةرابع كلذ ىلع لدت .ةهقفتملاو ةبلطلا طاسوأ

 يف ترثك كلذكو «''”(ءاهقفلا يديأب ةروهشم يهو»  يديمعلا ةقيرط

 مالسإلا خيش ةرابع هيلع لدتو ,©"7فيلآتلاو حورشلا ةقيرطلا هذه
 هذهل يّدصتلا بجي هنأ مالسإلا خيش ىأر كلذ لجأ نم .اًقنآ ةروكذملا

 لَّثَمُي باتك ضقنب كلذو «'*”لطابلاو أطخلا نم اهيف ام دينفتو ةقيرطلا
 دمحم نب دمحم نيدلا ناهربل «لدجلا يف لوصف» وهو «ةقيرطلا هذه

 ىلع ّيفسنلا نودلخ نبا ركذ دقو «(141/) ةنس ىفوتملا يفنحلا يفسنلا

 د يديمَعلا كلسم اوكلس نيذلا ةقيرطلا هذه يف نيفلؤملا دحأ هنأ

 )١( /ص) «لدجلا ىف ةيفاكلا» ؟75١(.

 (؟ها/ل/١) :«تايفولا» عه

 .(007/ص) :«نودلخ نبا ةمدقم»و .ةمدقملا يف يتأيس ام رظنا (*)

 31١ -١1١800(. ا/94/9) :«ةلسرملا قعاوصلا» رظنا (:4)

 - يف («يفسنلا» نييعت يف نيثحابلا نم ريثك مهو دقو .(00ال/ص) :«ةمدقملا» (0)



 < لقاعلا لجرلا هيبنت

 هيلإ بِلُط ام دعب ةقيرطلا هذه ضقنب مالسإلا خيش ٌةعانق تداز دقو

 ٍللز نم اهيف ام نيبيو ٠ ءاهَلَمْتُم حتفيو اهلكشُم فشكي ام بتكي نأ
 ىلإ يدهي ال قيرط يف هنأ بالطلا نم اهكلس نمل نيبتي ىتح «لّطَخو
 حيحصلا لدجلا نم اوذخأ نإو «ةقيقح ىلإ لصوي الو ءدشرلاو ىدهلا

 ةلزنمب كلذو .هيناعمو هقئاقح نود اًهيومت ظافلألاو موسرلا نم هيفام

 !نيعلا نم فئازلا مهردلا يف ام

 ترجه ام ناعرسف ؛اليوط ثبلي مل ةقيرطلا هذه جاور نأ الإ

 ,2")اهيف فيلأتلا نع ٌءاملعلاو ءاهتساردب مامتهالا نع ُبالطلا ٌضفناو
 حيحصلا ملعلا نع اهدْعُب عم ءكلسملا ةبوعصو ديقعتلا نم اهيف امل
 . عفانلا ملعلاو هّقفلا ثروي يذلا

 .(507//ص) :«نودلخ نبا ةمدقم» رظناو )١(
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 باتكي فيرعتلا :اًينا

 «لطابلا لدجلا هيومت ىلع لقاعلا لجرلا هيبنت»

 : باتكلا ىلع روثعلا ةصق -

 نبا اهسبتقا يتلا هتمدقم الإ هنم ّقبي مل ءدوقفم باتكلا َنأ َنظُي ناك

 يف هيلع روثعلاب ّيلع هللا نم ىتح .''”(ةيردلا دوقعلا» يف يداهلادبع

 ثالث لبق ةرم لوأل اهثرز امدنع «دنهلاب روفمار ةنيدمب اضر ةبتكم
 يف ٌثدجو دقف .ةيميت نبا مالسإلا خيش تافلؤم نع اًثحب تاوئنس

 نبال «قرفلا» باتك ناونعب ةطوطخم ٌركذ '"'ةبتكملل ميدقلا سرهفلا
 يف اهنأ ثدجو اهيف ثأرقو اهيلع ُتعلطا املو «يلبنحلا ليقع

 يف ٍبّلؤم باتك ىلع ّدرلا يف اهنأ يل رهظ اهيف لمأتلا دعبو ء«لدجلا»

 يف تاطوطخملا ضعب ةبتكملا ىف ٌتدجو ىظح نسح نمو .لدجلا
 «(1417) يفسنلا نيدلا ناهربل «لوصفلا» باتك اهنيب نم «نفلا اذه
 ةريخألا نأ ىلإ تلصوت ةقباسلا ةطوطخملا نيبو اهنيب ةنراقملا دعبو

 نوكي نأ ثدعبتساف ءاهيلإ راشملا ةطوطخملا يف درلاب ةدوصقملا يه

 . ةليوط ةدمب يفسنلا لبق يفوت هنأل )01١1(2 ليقع نبا اهفلؤم

 نيبام ةرتفلا يف شاع يذلا يقيقحلا فلؤملا نع ثحبأ تأدب مث

 حجرتو «(ةطوطخملا خسن خيرات) "59و (يفسنلا ةافو خيرات) 817

 دقو .اهركذ يتأيس امك «ةيميت نبا مالسإلا خيش هنأ ةددعتم نئارقب يدل

 .("5ه-59 /ص) )١(

 .(7١0؟ )١/ (؟)



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 «ةينأتملا ةساردلل ةطوطخملا ريوصت ةبتكملا ىلع نيمئاقلا نم ٌتبلط

 ام دعب ةيناثلا هترّوصم ىلع انلصح ليوط ربصو ديهج دهج دعبو
 هلل دمحلاف . لّجسملا ديربلاب انيلإ تلسرأ ىتلا ىلوألا هئرّوصم تعاض

 ع

 : باتكلا اذه ناونع نأ 2'”(ةيردلا دوقعلا» ىف يداهلادبع نبا ركذ
 .دلجم يف هنإ :لاقو ««لطابلا لدجلا هيومت ىلع لقاعلا لجرلا هيبنت»

 هباتك يف هركذو .هتمدقم لقن مث .دئاوف اهرثكأو بتكلا نسحأ نم وهو

 ىلع لقاعلا لجرلا هيبنت» ناونعب '"'”(«ثيدحلا ءاملع تاقبط رصتخم»

 . «لطابلا لدجلا يف لداجملا هيومت

 لجرلا هيبنت» :ناونعب هاركذف ىبتكلا ركاش نباو يدفصلا امأ

 فشك» يف ةفيلخ جاحلا هركذو .""(لداجملا هيومت ىلع لفاغلا
 .«لطابلا لدجلا هيومت ىلع لفاغلا لجرلا هيبنت» ناونعب '*”«نونظلا
 .«ميدقلا ميلعلا هلل دمحلا :هلوأ .لدجلا يف ريبك باتك وه» :لاقو

 فيحصت «لفاغلا» نأ نظلا بلاغو .«ريدقلا» فيرحت «ميدقلا»و

 لفاغلا هّبنُي باتكلا اذه نإ :لاقي نأب هتحص هيجوت نكميو ««لقاعلا)»

 امأ .رطخلا نم نمأمب نوكيل «لطابلا نم لدجلا باتك يف ام ىلع

 .(19 /ص)» 2000

 .(5889 /5) (؟)

 ١"9"7(. لكك لا“ /ص) :«مالسإلا خيش ةريسل عماجلا» رظنا معرف

 .(ةىلال )5( ١١/



 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت ةهق»إ

 ”هيبنت باتكلا نأ هب دوصقملاف يداهلادبع نبا هركذ ام ىلع «لقاعلا»

 تاهيومت ىلع ةيلدجلا ثحابملا هذه لثم ٌلَقعَي يذلا صخشلل
 نوكي نأ انرتخا دقو ءانرظن يف حجارلا وه اذهو .نيرخأتملا نييلدجلا

 دوقعلا» ىف امك «لطابلا لدجلا هيومت ىلع لقاعلا لجرلا هيبنت» ناونعلا

 ْ .هل براقم ىرخألا رداصملا يفامو ««ةيردلا

 : هفيلأت خيرات -

 نم ىلوألا ةلحرملا يف باتكلا اذه فّلأ مالسإلا خيش نأ بسحن
 اممو ١0,. ةنس رصم ىلإ هرفس لبق قشمدب هتماقإ ءانثأ ىف هتايح

 نم ءيش ىلإ باتكلا اذه يف رشُي مل خيشلا نأ كلذ يف هب سنأتسي

 :هلوقك ًالامجإ اّمِإ هبتك يف اهيلإ ةلاحإلا ريثك هنأ عم «هتاباتكو هتافلؤم

 لعفي ملو .هباتك ناونع ديدحتب وأ ءارخآ عضوم يف كلذ طسُب امك»
 . انيديأ نيب يذلا باتكلا يف اذه

 ةمدقم يف عنص امك -باتكلا ةمدقم يف عجسلا ىلإ هليم نإ مث
 يف ةدراولا ثيداحألا ضعب ىلع همالكو -«لاطبإلا»و «مراصلا»

 لك ؛نحللا ىلع هيبنتلاو وحنلاو ةغللا رمأب همامتهاو «راصتخاب باتكلا
 هنم دهعن ملف ءاهفّلأ يتلا هبتك لئاوأ نم هنأو «هفيلأت مَدق ىلإ ريشي كلذ
 . هتايح نم ةريخآلا ةلحرملا يف اذه

 : فلؤملا ىلإ هتبسن تابثإ -

 يف يهو 0.54 ةنس تبتك باتكلا نم ةديرف ةخسن انيلإ تلصو

 اهسرهف يف تناك دقو ]1١1١[. مقرب دنهلاب روفمار يف اضر ةبتكم



 < لقاعلا لجرلا هيبنت

 ىلع عالطالا دعبو .يلبنحلا ليقع نبا ىلإ ةبوسنم )017/١( ميدقلا
 2017 ةنس يفوت هنإف «ليقع نبال تسيل اهنأ رهظ اهتساردو ةخسنلا

 ىفوتملا يفسنلا نيدلا ناهربل «لدجلا ىف لوصفلا» شقاني باتكلاو

 . ىرن امك ليقع نبا نع رخأتم وهو « 7/1 ةنس

 نيب ةرتفلا ىف هل ىقيقحلا فلؤملا نع ثحبن نأ انيلع ناكو

 نأ امبو .(ةخسنلا ةباتك خيراتو يفسنلا ةافو خيرات 704-5480)

 ىلع يوتحت قاروأ رشعب تبهذف «ةصقان ةخسنلا نم ىلوألا ةمزلملا

 ناك .«لوصفلا» نم لوألا لصفلا ضعب ىلع مالكلاو باتكلا ةمدقم

 . يقيقحلا فلؤملا ىلإ يدتهن انلعل اهيف لمأتلاو ةخسنلا ةسارد نم ٌدبال

 ىلإ ريشت نئارق اندجو اهيف ةينأتملا ةءارقلاو ةخسنلا ىلع انفوكع دعبو

 اندجو امدعب كلذب عطقلا ىلإ انلصوت مث «مالسإلا خيش وه فلؤملا نأ

 . ميقلا نبال «نيعقوملا مالعإ» يف هنم ةسبتقم اًصوصن

 : ةليدع تناكف نئارقلا امأ

 لدجلا يف اًباتك هل اوركذ مالسإلا خيشل نيمجرتملا نأ :اهنم

 يذلا باتكلاو . «لطابلا لدجلا هيومت ىلع لقاعلا لجرلا هيبنت» ناونعب

 ٌفرعن الو «مهتاهيومتل ٌنايبو لطابلا لدجلا باحصأل ٌدقن انيديأ نيب
 . نيرخأتملا نييلدجلا ىلع درلا يف وحنلا اذه ىلع فّلأ هريغ اًدحأ

 دعب يأ ءاهانددح يتلا ةرتفلا هذه يف ناك مالسإلا خيش نأ :اهنمو

 اًدحأ فرعن الو .1/59 ةخسنلا خيرات لبقو 0741 ةنس يفسنلا ةافو

 . نييلدجلا ىلع درلل ةرتفلا هذه يف زرب هريغ
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 «هومملا» لدجلاو نييلدجلا «هيومت» ركذ باتكلا ىف نأ :اهنمو

 ةمدقم انأرق اذإو «ةرثكب هتاقتشمو «نيهومملا» .لدجلا باحصأو

 دوصقملا نأ انفرع «دوقعلا» ىف يداهلادبع نبا اهسبتقا يتلا باتكلا

 .«مهتاهيومت» نايبو «نيهومملا» لدج دقن باتكلا نم يلصألا

 زييمت ىف ذخأي فلؤملا نأ اهيف ةسبتقملا ةمدقملا هذه نأ :اهنمو

 يوحت اهلك ةخسنلاو ءرصتخم مالكب هلطاع نم هّيلاحو هلطاب نم هقح

 نم هحيحص زييمتو هلطاب نم هّقح زييمتو روكذملا يفسنلا باتك دقن
3- 

 ةمشس

 مالسإلا خيش رهتشا اًناحبأو ٍتاعوضوم باتكلا يف نأ :اهنمو

 يف ملكتملل يغبني» :دمحأ مامإلا مالكل هلقن اهنم ءاهنع ثيدحلاب

 ةهج نم سانلا طلغ ام رثكأ» :هلوقو .«نيلصألا نيذه بنتجي نأ هقفلا

 يف مالكلا اذه وحن رظناو .(7١75ص) هانعمل هنايبو .«سايقلاو ليوأتلا

 239١ /10) «ىواتفلا عومجم»و (75ص) «ناسحتسالا يف ةدعاق»

27). 

 رامكلاو مجاعألاب هبشتلا نع يهنلا عوضوم يف ملكتو

 هباتك يف هيلع ديزم ال امب مالكلا هيف لّصف دقو .(١7١-578ص)

 . «ميقتسملا طارصلا ءاضتقا)

 درلا» يف هوحنو ء(اهدعب امو 7١9 ص) يفانتلا عوضوم يف ملكتو

 257١90 5١5(. ص) («نييقطنملا ىلع

 هبتك يف اهلثامي ام اهنم درو ام ىلإ انرشأ ىرخأ تاعوضوم كانهو
 . ىرخألا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 اندجو مث «هفيلأت نم باتكلا نأ ىلإ انتدشرأ اهريغو نئارقلا هذه

 -04/5) «نيعقوملا مالعإ) يف ركذ ةيزوجلا ميق نبا ةمالعلا هذيملت

 لوقنم هّلكو ءيباحصلا لوق ةيجح يف ًاليوط اًثحبم (50 ه/6 5

 لقن يف هتقيرط ىلع :(084 - 570ص) تافاضإ عم وزع نود انه نم
 خيش ىلإ هتبسن ةحصب عطقي امم اذهو .وزع نودب وأ ٍوزعب هخيش مالك
 . مالسإلا

 : هيف فلؤملا جهنم -

 «يلوصألا لدجلا عوضوم يف ثحبي انيديأ نيب يذلا باتكلا

 :باوصلاو أطخلا ب اهيف ام نيبو يرخأتملا نييلدجلا ةقيرط دقتيو

 يف لوصفلا» باتك ىلع در انركذ امك وهو .بابللاو رشقلا نيب رّيميو
 نم اًنيش سبتقي هنأ هيف هجهنمو «(417) يفسنلا نيدلا ناهربل «لدجلا
 يتأيو ءاّيناث هيلع ّدرلا مث ًالوأ حرشلاب هيلع ٍبَّقعُيو ,يفسنلا مالك

 وأ نحللا نم نم ءيش هدنع ناك اذإو .همالك داسف نايبل ةريثك هوجوب

 قفاوي ام همالك ىف ناك اذإو .هباوص ركذيو هيلع ِهّبنُي ةغللا يف ةفلاخم

 ريثكتو مالكلا ليوطتب هدقتني هنكلو «هيف هدّيأو هزربأ باوصلاو قحلا
 ضعب فلؤملا مَّدقيو .هيف ةدئاف ال امب ةرابعلا رييغتو تامدقملا

 يف لعف امك ؛عوضوملا مهف ىلع دعاست ةديفم تامّدقمب لوصفلا

 . كلذ ريغو يباحصلا لوق ةيجحو باحصتسالاو سايقلا ثحبم

 ىلإ «لوصفلا» هباتك لوأ نم يفسنلا يلع درلاب فلؤملا مزتلا دقو

 بيترتلا مزتلاو ءاهيلع مّلكتو اهسبتقا الإ ةرقف هنم كرتي ملف «هرخآ
 دنع رخأت دقف «(9١5ص) «نيمكحلا نيب يفانتلا» لصف يف لإ « هسفن



 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت 6

 عيمجو لصألا يف «مزالتلا لصف» دعب باتكلا لوأ يف هنأ عم فلؤملا

 «لوصفلا» نم مالسإلا خيش اهيلع علطا يتلا ةخسنلا َّلعلو .هحورش.

 . بيترتلا يف ةبرطضم تناك

 ةديدج ةدام نيثحابلل مّدقُي ةرم لوأل باتكلا اذه جارخإ نأ ىرنو

 ٌديرف باتكلاف « .يلوصألا لدجلا عوضوم يف مالسإلا خيش ءارآ ةساردل

 نإ مث ٠ .لدجلا يف تفَّلَأ يتلا بتكلا يف ًاليثم هل دجن مل ءهباب يف

 ةقيرط ىلع ةفلؤملا بتكلا مهأ نم ٍلماك باتك دقنب خيشلا مامتها

 نأ عيطتسنو ءاهيف تدرو يتلا تارظنلاو ءارآلا ةميق نم ديزي نيرخأتملا

 رثكأ نأ ىرنو .لدجلا ثحابم نم ثحبم ّلك يف هيأر هنم صلختسن
 يف اهب قلعتي امم اًمتن الإ لبق نم دجن ملف ءانل ةديدج ثاحبألا هذه

 . ةفورعملا هبتك

 مزالتلاب ةقلعتملا ثاحبألا نم باتكلا اذه يف امف اذه ىلعو

 هيجوتو مدعلا ةيدعتو سايقلا صيصختو سايقلاو نارودلاو يفانتلاو

 لوقو يفانلاب كسمتلاو يهنلاو رمألاو ّضصنلاب كسمتلاو ضوقنلا

 درلا نم هيف امو ءاهريغو باحصتسالاو بكرملا عامجإلاو يباحصلا
 هتسارد ىلإ انعفدي «تاعوضوملا هذه ىف نيهومملا نييلدجلا ىلع

 هبتك يف ثحابملا نم اههبشي ام نيبو هنيب ةنراقملاو «ةينأتم ةسارد

 . ىرخألا

 ثحبلاب باتكلا يف هءارآ لوانتن نأ ةمدقملا هذه يف اننكمي الو

 .عوضوملا اذهل غرفتملا ثحابلا ةمهم هذهف «ةنراقملاو ليلحتلاو

 يف خيشلا ءارآ ةسارد دنع هب مامتهالا بجي رمأ ىلع انه هّبنن امنإو
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 < لقاعلا لجرلا هيبنت

 هحرشي امب يفسنلا ناهربلا مالك ِبَّقعُي ام اًريثك خيشلا نأ وهو «باتكلا

 امب دعب اميف يتأي هنأ ليلدب «هرصنيو هدّيؤُي هنأ هنم ذخَؤُي الف ءهحضوُيو

 عنم نم دوصقملا ركذ يف لعفي كلذكو .ةريثك هوجو نم هداسف نّيبُي
 ًالوأ ركذي خيشلاف ء«هنع (يفسنلا وأ) لّدتسملا باوجو ضرتعملا

 .هدنع نم مالكب هيلع بقعُي مث «باوجلاو ضارتعالا نم دوصقملا
 لدتسملا وأ ضرتعملا ناسل ىلع ضارتعالا نم اًموجو ركذي اًنايحأو
 اًنايحأو .اهتحت لئاط ال اهنإ :لوقي مث «نييلدجلا ةقيرط ىلع اًيرج
 اذه نأ نّيبُي مث «مالكلا يف عّسوتيو «ءيش ضارتفا دعب ملكتي

 . باتكلا يف ةثوثبم ةريثك كلذ ىلع ةلثمألاو . حيحصب سيل ضارتفالا

 يلصألا ضرغلاب ٍةفرعم يلع سرادلاو ءىراقلا نوكي نأ يغبنيو

 لدجلا نيب زييمتلا هيف خيشلا ٌدصق ناك دقف «باتكلا اذه فيلأت نم
 نم نيهّومملا نييلدجلا مالك يف ام ىلع هيبنتلاو «لطابلاو حيحصلا

 ىلإ لوصولل «ءةّجوعملا قرطلا نم هنوكلسي امو «تاطلاغملا
 لوقي .همالك ءانثأ يف ضرغلا اذه ىلع اًريثك خيشلا هّبن دقو .دوصقملا

 ّحص اذإ نيهومملا ءالؤه تكن نأ ملعاو) :(5 55ه ص) عضوم يف

 ركذو «ةلاطإو وشح نم دبال هنإف ءهقفلا لوصأ ىلع اًينبم ناكو اهضعب

 نم سيل ام لاخدإو «فقوتي الام ىلع لالدتسالا فقوو «ديفي الام

 ؛عييضتو طيلغت نيب ةرئاد يهف .«تامدقملا يف ليلدلا تامدقم

 اذه وحنو .«حيبقلا وشحلاو حيرصلا لطابلا نيبو «ةلاطإلاو ةلاحإلا

 وه ام هيلإ بسنن ال نأ خيشلا ءارآ ةسارد دنع انيلعف «ريثك هدنع مالكلا

 وأ ضرتعملا ناسل ىلع همالك ىف هنم درو ام درو امنإو «ءيرب هنم

 1 .لدتسملا



 لقاعلا لجرلا هيبنت ه0

 ءارآ باتكلا يف دجوي لوصألاو لدجلا ثحابم ىلإ ةفاضإلابو

 ردصملا يف همالك انه ركذلاب ٌصخنو «ةغللاو وحنلا يف خيشلل ةديدج

 ىلع وه ام نّيبو «هلوح مالكلا لاطأ دقف ,(558- ١55ص) ىعانصلا

 ال ًاليصفت لّصفو نييوحنلا ىلع انه در دقو «ءكلذك سيلامم هنم ةداجلا

 .اهيلإ انعجر ىتلا ةديدجلاو ةميدقلا وحنلا بتك ىف دجوي

 : هنم ءاملعلا ةدافإ

 : باتكلا اذه نم اوسبتقا ءاملعلا نم ةثالث ىلع دمحلا هللو انفقو

 ركذ دقف 5454(2) يداهلادبع نب دمحأ نب دمحم مامإلا ١

 نبا مالسإلا خيشل هتمجرت يف ةلماك هتبطخ قاسو ,هيلع ىنثأو باتكلا
 .(70- 759 /ص) :(«ةيردلا دوقعلا» ةيميت

 دقف «نيعقوملا مالعإ» هباتك يف )70١( ةيزوجلا ميق نبا مامإلا- ؟

 ضعب عم «ةباحصلا لاوقأب جاجتحالا ىلع مالكلا يف ًاليوط اضن لقن
 /05) يف لقنلا اذهو «خيشلا نع هلقن يف ميقلا نبا ةداعع فرصتلا

 .(089- 055١ /ص) :«هيبنتلا» يف وهو ( 5-088١ (( )5/ 6 1١

 يف ريبحتلا» هباتك يف (885) يوادرملا نيدلا ءالع مامإلا -

 يف نيدلا يقت خيشلا لاق) :هصنو )7١7/١-75١7(« :«ريرحتلا حرش

 هلوقك نيعلا رظن :اهنم .ةدع ناعم هل رظنلا» :''"تسجلا ىلع درلا
 5 2 ا هم 20104 5-52 ريوس ىلا لس

 هلوقو 0171 - 7١ /ةمايقلا] 4( ةَرِظان اير َلِإ (ز) ةرِضاَن ٍذيَمْوَي هوجو 9» : ىلاعت

 ريسفت مدقت دقو .فيحصت وهو «(«تشجلا» :«ريبحتلا» ةعوبطم ىف عقو 000

 . (" شماه ١9 //ص) «تسجلا)



 20 لقاعلا لجرلا هيبنت

 . ["6 377 /نيففطملا] 2 نورظي كيارالا لع# : ىلاعت

 ِتوْمَّسلا ِتوُكَلَم يف أورظني َمَلوُأ # :ىلاعت هلوقك بلقلا رظن اهنمو 0200 السمم . 42 ٠
 .[180 /فارعألا] * ٍضاْلاَو

 لآ] * َمِهَيلِإ ٌرظنَي الو :هلوقك ةمحرلاو فطعلا ىنعم :اهنمو
 .[الا/ /نارمع

 4 َدَعاَملأ الإ حروُئلُطي ْلَه # : ىلاعت هلوقك راظتنالا ىنعم :اهنمو
 مجرم مب ةرظاَن 8 ,[18 /ديدحلا] * مارون نِم سيت اًبورظنأ 9“ [17 /فرخزلا] لا ساس لس مر سل لس ريس 2 لمس سس وي ا م

 . م0 /لمنلا] 425 َنوُلَسَرَمْل

 : يأ «كراد رظانت يراد :لاقي «ةاذاحملاو ةلباقملا ىنعم :اهنمو

 .هيذاحيو هلباقي : يأ ءاذك ةهج ىلإ رظني ينالفلا عضوملاو ءاهلباقت

 ناجاحتملا ىَّمَسُيو ءهرظانيو رخآلا لباقي هنأل :رظّنلا هنمو
 امهنألو «نيهجاوتملا نيئيشلا لباقت نالباقتم امهنأل ؛ نيرظانتم

 ملعلا كاردإل اًيلط «رابتعالاو ركفتلا وه يذلا رظنلا ىلع نانواعتم

 . هنايبو

 وْعَّص ىناثلا ىنعملا ىلإو . ةيبرعلا لهأ دنع رهظأ لوألا ىنعملاو
 . ىهتنا .«نيلدجلا

 ةطقاس هلئاوأو ««هيبنتلا» باتك لئاوأ نم سابتقالا اذه نأ ودبيو



 لقاعلا لجرلا هيبنت 2

 (""«لوصفلا» بحاص يفَسّسلا نيدلا ناهرب ةمجرت : ثلا

 نع ٌفشكي فاك ليصفتب يفسنلل تمجرت يتلا رداصملا فعْمُت مل

 اهلقانتي ةبضتقملا تامولعملا كلت ىتح لب «هتايح بناوج فلتخم

 ضعب يف فرصتلا ىوس ركذت ةفاضإ نود قباسلا نع قحاللا

 : ىلاتلا وحنلا

 . ىرفإ < +3 َ .

 . ىفنحلا ىَفَسَنلا

 «يطّوُقلا هذيملت هلاقام ىلع (509) ةئامتس ةنس وحن ىْفَسَنلا دلو

 ةافو ةنس يهو (5057) ةنس ليقو «ةنسلا كلت يف دلو هنأ ضعبلا مزجو

 . يفسنلا هرصتخا يذلا «بيغلا حيتافم» بحاص يزارلا

 ةنيدم يهو «نيسلاو نونلا حتفب «فّسّن» ةنيدم ىلإ ٌةبسن يفسنلاو

 )١( :«نانجلا ةآرم» : هتمجرت رداصم مهأ )5/  227٠١:«مالسإلا لود» )5١١/5(ء2
 :«ريسلا» .(686"9 /9) :(«ربعلا» ء(** 17 /ص 541/ تايفو) :؟مالسإلا خيرات»

 :«تايفولاب ىفاولا» .«(دوقفملا ءزجلا 5 /ص)» )١/  »2)787«هيبنلا ةركذت»و :

 )170/1(« :«ةيضملا رهاوجلا»و «(53١١ق/١) :«كالسألا ةردهو )/ 227801١
 :«يفاصلا لهنملا»و )١/ )555تارذش»و 555(24 /ص) :«مجارتلا جات»و

 :«نيرسفملا تاقبط»و ؛("م46/0) :(بهذلا )7/ .)50١مالعأ بئاتك»

 /ص) : «ةّيهبلا دئاوفلا»و «(5؟4) مقر «ةينسلا تاقبطلا»و «075 مقر ««رايخألا

  14/؟) :«نيفراعلا ةيده»و ؛© 0 ١(« :«مالعألا»و )19/ 071 .

 .لئاضفلا وبأ :ليقو (؟)



 لقاعلا لجرلا هيبنت
1 

 [سسسل

 , "30 هنلا ءارو ام دالب ندم نم ةريبك

 .قطنملاو «مالكلاو «ةفسلفلاك «ةيلقعلا مولعلا ىف ىفسنلا زرب

 هيلع ىنثأ دقو «ريسفتلاو فالخلا ىف فيناصتلا ضعب هلو «لوصألاو
 .نونفلا هذه ىف دحاو ريغ

 انخيش» :«ىفاولا» ىف امك (9”) ىطّوُملا نبا هذيملت لاق
 فالخلا ىف ناك .ةروهشملا فيناصتلا هل «ميكحلا ةمالعلا «ققحملا
 .(«اًدهاز ناكو هّساوحب عّتُم «دحوأ ةفسلفلاو

 ءىفسنلا ناهربلا ةمالعلا» :(هلَوذ» يف (754) يبهذلا لاقو
 . «فالخلا ىف فيناصتلا بحاص «دادغبب ةفسلفلا خيش .ملكتملا

 يونكللا نأ الإ «قبس ام وحنب هل مجرت نم لك هيلع ىنثأو
 «يونكللا هب درفت فصولا اذهو !«اًنّدحم» ناك هنأب هفصو )١1١5(

 ىفسنلا لاغتشا مدع ىلإ ريشت لئالدلا لك اندجو لب .هديؤي ام دجن ملو

 مولعلاب لغتشا نم رثكأ لاح وه امك هيف هتعاضب ةلقو ثيدحلاب
 .- ةّئلقعلا

 نم نورخأتملا ءالؤه» :؟"'"اذه انباتك يف مالسإلا خيش لاق
 نع مهدعبأو ثيدحلاب اًملع سانلا لقأ ةهّقفتملا نم مهوحنو نييفالخلا

 بلط ناظم نوفرْعَي ال مهرثكأ وأ مهدحأ لعلو «هتفرعمو هطبض
 (يفسنلا يأ) فنصملا اذه نأ كلذ ىلع ًاليلد يفكيو .. . ثيداحألا

.)5١7 
 /ص) :«ةيقرشلا ةفالخلا نادلبو» ؛6 /0) «نادلبلا مجعم

01١ 

 ) )0.(ةله هلو ل/5)



 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت همه

 هللا لوسر نع ةظوفحم تسيل اهتماع «ثيداحأ ةدع اذه هباتك ىف ركذ

 .ةروهشم حاحص ثيداحأ ةدع هركذي يذلا بابلا يف نأ عم « هي
.». 

 لغاشت الو ًاثيدح ىور هتملع امو» : ')(ريسلا» ىف ىبهذلا لاقو

 . (رثألا ىف

 ةنس ا يف هنم () يلازربلا ظفاحلا ةزاجتسا نإ :ليق نإف

 هنأل ؛مزال ريغ كلذ :لاقيف .ةياورلاب ٌالغاشت هل نأ ىلع لدت "”8)

تك نم هتياور هل تّكص امل ةزاجإلا هنم بلطي دق
 فالخلاو هقفلا ب

 ثيدحلا بتكب ةياور هل نأ حص ولو وه اهفّنص ىتلا هبتك وأ ءاهوحنو

 عساو يلازربلا نأ عم .ثّدحملاب كلذ لجأ نم فصوي نأ ينعي الف

 .دحأ لك نع يوريو ءاَّدج ةياورلا

 , 2390 تا 5

 ةيلقعلا مولعلا يف اهرثكأ فيناصتلا نم ًةلمج ٌئفسنلا كرت

 هلئاسم رثكأ (يزارلا ريسفت رصتخم) هريسفت ىتح «ةيفسلفلا ثحابملاو

 ١ هنم ةخسن انيدلو (خ) حيجارتلا .

 ١ - هنم ةخسن انيدلو (خ) ضوقنلاو صوصنلا عفد .

 ٠١ لسلستلاو رودلا ىف ةلاسر .

 )١( شوّلع مالسلادبع قيقحت (577 /ص) هنم دوقفملا ءزجلا .
 )9( /ص) :«مجارتلا جات» يف اهركذ 5147(.

 )9( :ناملكوربل «يبرعلا بدألا خيرات» رظنا )١18/9-١51(.



 <ر لقاعلا لجرلا هيبنت

 .(خ) قشعلا يف ةلاسر - 5

 . (خ) ىنسحلا هللا ءامسأ حرش 4

 .يلازغلل ةيناهربلا اهتلدأب ةيسدقلا ةلاسرلا حرش - ١

 .رظنلا أشنم حرش - 8

 ةيناهربلا ةمدقملا) اًضيأ ىًّمسيو .لدجلا ىف لوصفلا -14
 يف ةيميت نبا مالسإلا خيش هيلع در يذلا وهو .(لدجلا يف ةمدقمو

 .هيف لوقلا ليصفت يتأيسو اذه هباتك
 .دئاوفلا ٠

 .ةخسن هنم انيدلو (خ) ةيلدجلا حداوقلا- ١

1 

 «نيملاعلا بر مالك ريسفت يف قئاقدلا حرشو قئاقحلا فشك - 7
 وهو .يزارلل نآرقلا ريسفت صيخلت يف حضاولا :ب اًضيأ ىمسيو
 هلو هل مجرت نم لج هركذ ««بيغلا حيتافم» يزارلا ريسفت نم رصتخم
 ةروس ريسفت هنم عبط «لوبناتسإب يلليربوك يف ةديحو ةّيطخ ةخسن
 ةدايع /د قيقحتب يبدب ةيمالسإلا تاساردلل ثوحبلا راد يف سانلا

 . يسيبكلا

 .ةداعسلا علطم ١

 ةدع يف ةخسن هنم انيدلو (خ) فالخلا ملع يف رظنلا أشنم - 5

 . يتربابلاو «فلؤملا : مهنم «دحاو ريغ هحرش دقو «قاروأ



 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت هي

 : هذيمالتو هخويش -

 . يفَسَنلا خويش نم دحأ ىلع رداصملا صنت مل

 الإ فقن مل نكل ««قلخ هب جرختو» :يبهذلا لاقف هذيمالت امأ

 . '3001/77) ىطَوُملا نبا - ١

 ءظفاحلا يلبنحلا ىنوباصلا دمحم نب دمحأ نب قازرلادبع

 .اهعيبي ناك يتلا طَوُقلا ىلإ ةبسن يطوُقلا نباب فورعملا

 . ''586(9) بحاصلا نبا - ؟

 . كلامملا

 . "7097/89) يلازربلا -

 .يلازربلا

 . *!01/40) ىفنحلا نيدلا لالج -

 .دحاو ريغ هيلع صن )١(

 ."«مالسإلا خيرات" يف هيلع صن (؟)

 .«مجارتلا جات» يف هيلع صن (9)

 .«يفاصلا لهنملا» يف هركذ (54)



 فم لقاعلا لجرلا هيبنتا

 . ةاضقلا يضاق دمحأ نب نسحلا نب دمحأ

 . '"”يدنقرمسلا دمحم نب نوراه نب يلع - 5

 : هتافو

 : ةثالث اهمهأ لاوقأ ىلع هتافو ةنس نييعت يف رداصملا تفلتخا

 . ةعامج هعبتو «(ربعلا» يف يبهذلا هركذ «584 ةنس-١

 .يونكللاو يدادغبلاو ةفيلخ جاحلا هركذ «385 ةنس- ١

 هذيملت نأ هديؤيو ءهل مجرت نم روهمج لاق هبو «141 ةنس - '"
 :لاقف عالطاو ةفرعم ىلع لدت ةقدب خيراتلا اذه ددح دق يطوفلا نبا
 . ةئامتسو نينامثو عبس ةنس ةجحلا يذ نم نيرشعلاو '' "يناثلا يف تام
 «بلاغلا ىف اهدعب ىفوت دق نوكيف 2« ةنس ىيلازربلل زاجأ هنأ هديؤيو
 ْ ْ .ريخألا اذه حجارلاف

 هطخب ةزاجإ بتكو «ىفسنلا هفلؤمل «لوصفلا حرش» يف ةخسن هيلع تئرق (0)

 .(ب5١٠ /ق) فلؤملا حرش رظنا . 1949 ةنس خسانلل
 .«نماثلا» :رداصملا ضعب يف 2000



 ٍلقاعلا لجرلا هيبتت <

 («لدجلا يف لوصف» هيلع دودرملا باتكلاب فيرعتلا :اًعبار

 .لدجلا ملع اهب ّرم يتلا تاهاجتالاو لحارملا حرش انل مدقت

 ةثلاثلا ةلحرملا نأ انركذو «(77 ١7 /ص) كلذ يف تافنصملا عاونأو

 ةيناهربلا ةمدقملا»ك اهكلسم كلس امو («ةّيديمعلا ةقيرطلا» يف تلثمت

 هذه ىلع دري نأ مالسإلا خيش نم بلُط دقو ,««لدجلا يف لوصف وأ

 هيبنت اذه هباتك يف يفسنلا باتك ضقن نأ ناكف ءاهيف ام نيبيو ةقيرطلا

 : ةيتآلا طاقنلا يف هب فّرعنس هلجألو 200 .لقاعلا لجرل
 ع

 م

 : ءاحنأ ىلع باتكلا اذه ءامسأ تددعت

 : لدجلا ىف ةيناهربلا ةمدقملا

 يتلا ةيطخلا ةخسنلا يف ناونعلا ةحفص ىلع تباثلا وه اذهو

 يف يدنقرمسلا حرش ىلع تباثلا وهو «-اهفصو ىتأيس  اهاندمتعا

 يف لاقو .«. .مامإلل ةيناهربلا ةمدقملا حرش» :ىلوألا ةقرولا سأر

 يف ةمدقم . .نيدلا ناهرب ٌمامإلا َفّص دقو» :(ب 4٠ /ق) حرشلا ءانثأ

 /ق) : «يفسنلا - فلؤملا حرش») ةمتاخ يف ءاج ام هلثمو .«ملعلا اذه

 أرق دقل» : .اهيفو خسانلل ةزاجإ يفسنلا ذيمالت دحأ بتك ذإ . ء(سا١4

 . رداصملا ضعب ىف ركذ .ةيفسنلا ةمدقملا

 .رظنلاو فالخلاو لدجلا ىف ةمدقم - "؟

 )١( /ص) :باتكلا رخآ ىف ًالماك هصن انقحلأ دقو 579 1348(.



 < لقاعلا لجرلا هيبنت

 .لوصفلا- 5

 فورعملا» :(ب١ /ق) هحرش ةمدقم ىف ىمزراوخلا لاق

 كراعم اهتيمسو» :لاق (ب3/١5١ق) :«لوصفلا حرش لوحفلا كراعم»

 .2.. .لوحفلا

 وأ «ةمدقملا» نوكي نأ امإف :ناناونع فالخلا اذه نم صخلتيف

 ىف برقألا لعلو «لاوقألا تددعت امهيلإ ةفاضإلابو .««لوصفلا»

 ىهو «ةيطخلا ةخسنلا فالغ ىلع تباثلا هنأل ؛«لوصفلا» وه ةيمستلا

 امأ .يراغلبلاو يمزراوخلا يحرش ىف تبثو «ةلباقم ةديج ةخسن

 ام ٌّنف يف ةدمع حبصي نتم يأ َّنأل «هترهش لجألف «ةمدقملا»ب هتيمست

 «ةيمورجآلا ةمدقملا»و «حالصلا نبا ةمدقم»ك «ًةمدقم ىّمسي نأ نكمي

 .امهريغو «ةيميت نبال «ريسفتلا لوصأ ةمدقم»و

 : فلؤملل هتبسن تابثإ : اًيناث

 لك ركذ دقف «ةعطاق ةريثك لئالدب هفلؤم ىلإ ةبسنلا تباث باتكلا
 نيدلا ناهرب فيلأت نم «لوصفلا وأ ةمدقملا» هذه نأ باتكلا حرش نم

 . مهريغو يراغلبلاو يمزراوخلاو يدنقرمسلا حرش يف امك «يفسنلا

 . فلؤملل مجرت نم ُرثكأ هركذ كلذكو



 لقاعلا لجرلا هيت هه
 اًحرش اذه هرصتخم حرش دق هسفن فلؤملا نأ كلذب عطقي اممو

 رشعب هتافو دعب يأ (191) ةنس تبتك «هنم ةخسن اندنع ءاطسوتم

 وهو فلؤملا ذيمالت دحأ ىلع ةخسنلا هذه تئرقو ىطقف تاونئس

 هطخب اهخسانل ةزاجإ بتكو «''”يدنقرمسلا دمحم نب نوراه نب يلع

 : باتكلا حورش :اثلاث

 ىلع اوفكعو « لدجلا ملعب نيلغتشملا دنع باتكلا اذه رهتشا

 اذه ىف يديمعلا باتك دعب '"”نودلخ نبا هركذ ىتح .«هحرشو هئارقإ

 : هحورش نمف . هترهش ىلع هل مجرت نم ضعب صنو «نفلا

 وحن اهلوأ نم ةصقان اهنأ الإ «5917/ ةنس تبتك ةقرو 057 يف عقت هنم

 داكت الف ءحورشلاو تاشيمهتلا نم ريثك ةخسنلا ررط ىلعو «نيتقرو
 اذه ركذ دقو .قيقد طخب رطسألا نيب ىتح كلذ نم ةحفص ولخت

 . "”«نونظلا فشك» يف ةفيلخ جاحلا حرشلا

 ((أ٠١6/ق) هحرش يف يمزراوخلا حرشلا اذه نم لقن دقو

 .(أ ١5١ /ق) هحرش يف يراغلبلاو

 . لدجلا ملع يف يفسنلا لوصف حرش - ؟

 .هتمجرت ىلع فقأ مل )١(

 60١007(. /ص) :«ةمدقملا» (؟)

 )5( )5/"18١(.



 < لقاعلا لجرلا هيبنت

 ةخسن هنم ((154) يناهفصألا دمحأ نب نمحرلادبع نب دومحمل

 . (عيماجم )78  مقر ةيرصملا بتكلا راد يف

 (رظنلا حاتفم» : هاًّمس «يدنقرمسلا دمحم نيدلا سمش حرش - "

 /ق) عومجم نمض ايكرتب ةيناميلسلا ةبتكملا يف ةخسن هنمو

 «اهحورش نسحأ وهو» : '27(نونظلا فشك» ىف لاق (بال4 ب٠

 .(195) ةنس هنم غرف دقو

 ةعطق هنم دوجوملاو «صقان وهو (ب١!4-أ3/١0٠) عومجم

 ءاضأ يذلا هلل دمحلا» :هلَّوأ ركذو ."”(فشكلا» يف هركذو .ةريسي

 .دحأل

 يهو هتيادب ركذو "”فشكلا» نم رخآ عضوم يف هركذ نكل
 . رخآ حرشب هيلع طلتخا هلعلف !انه هقاس امع فلتخت

 . يناهربلا لوصف حرش يف ينامعنلا لوصو

.)1806"/5( )١( 

 (؟) )5/ره؟/١7(.

  5)5/مةلا١(.



 ٍلقاعلا لجرلا هيبنت 6<

 . ةنم

 عدبأ بجاولا هلل دمحلا» :هلوأ ركذو ,.0"©2فشكلا» ىف هركذ

 ال هتيادب نكل «لوصفلا حرش لوحفلا كراعم» :هامسو («. . .هتردقب

 . هريغ هلعلف «(5) مقر قباسلا حرشلا عم قفاوتت

 مالسإلا خيشل «لطابلا لدجلا هيومت ىلع لقاعلا لجرلا هيبنت»

 . 75-077 /ص) ًالّصفم هيلع مالكلا مدقتو (1/148) ةيميت نبا

 و 2

 :هخسن :اعبار

 ىلع لوصحلا انعطتسا «''”تابتكملا يف ةديدع خسن باتكلل

 ]١١١7[ مقرب لوبناتسإب باتكلا سيئر ةبتكم يف يهو «ءاهنم ةدحاو

 نم اهلعل .طلغلا ةردان ةلباقم ةديج ةخسن ىهو «(/١١-أ١/1ق)

 صوصنلا ميوقت يف ةريبك ةدئاف اهنم اندفتسا «نماثلا نرقلا تاخوسنم

 . «هيبنتلا» يف اهنم ةسبتقملا

.)1١١/5/5( )١( 

 )6( «يبرعلا بدألا خيرات :رظنا )١58/9(.



 لقاعلا لجرلا هيت
 ةيطخلا ةخسنلا فصو :اًسماخ

 روفمار اضر ةبتكم ىف ةظوفحم «ةديرف ةيطخ ةخسن هل باتكلا اذه

 (707) ةحفص لك يف «(ةحفص )١10 يف عقت ء[ل١51ض١7] مقرب دنهلاب

 .ةملك )١١( وحن رطس لك يف ءاًرطس

 ركذي مل خسانلا نأ الإ 21/59 ةنس تبتك ذإ خسنلا ةميدق ىهو

 «باهولا كلملا هلل دمحلاو «باتكلا رخآ» :اهرخآ ىف ءاج ءهمسا

 بر هلل دمحلا «ةئامعبسو نيسمخو عست ةنس مرحملا رهش نم نورشعلا

 .«نيملاعلا

 نم نكي مل خسانلا نأ ودبي نكل .ليمج يخسن اهطخ ةخسنلاو

 نود اًمسر ةملكلا مسري ناك نطاوملا نم ريثك يف هنأل ؛ملعلا لهأ

 ةحفص يف نيمسرب ةدحاولا ةملكلا مسري ناك هنأ هيلع لدي . يه ام نبت

 ةخسنلا يف عقو كلذل «مآلا ةخسنلا نم هل رهظي ام بسحب «ةدحاو

 لاخ ميلس صن ىلإ لوصولا ةمهم نم تبّعَص ةليلقلاب تسيل تافيحصت

 نع جتان وهو ةخسنلا يف طوقس ةدع دوجو  اًضيأ - ظحالي اممو

 ؛هيلع دريل «لوصفلا» نم ًاليوط اضن فنصملا لقني نأ :امهدحأ

 ةرقف لك ىلع دريل ًالّصفم ّصصنلا ديعي مث ءام طقس صنلا يف نوكيو

 ةحصل دهشيو «لقنلا نم يناثلا عضوملا يف ًالماك ٌنصنلا رهظيف «هنم



 لقاعلا لجرلا هيبنت ©«

 . طوطخملا «لوصفلا» نتم ىف دجوي ام ةدايرلا هذه

 نأل ؛طقف «لوصفلا» نتم عم ةلباقملاب طقسلا رهظي نأ :امهيناثو

 هلقن يذلا صنلاب ةلباقملاب كلذكو . ىرخأ ةرم َّنصنلا دعُي مل فنصملا

 ءطقس نم رثكأ انتخسن يف رهظ ثيح «نيعقوملا مالعإ) يف ميقلا نبا

 !باتكلا ىف ةريثك طوقس دوجو لامتحا نم انفاوخت نم داز امم

 تيقب نكل ءاهيف عقاولا للخلا لامكإ انعطتسا عضاوملا هذهف
 ريدقت ذئنيح رذعتيف «ميقتسم ريغ وأ اًصقان اهيف صنلا ودبي عضاوم
 دوجو لامتحا ىلإ ريشن انهف . . صنلا ةحص ريدقت وأ طقاسلا مالكلا

 . (7894 278 1317/١ /ص) يف امك ءام طقس

 تناك اهنأ ودبي عضاوم يف اضايب كرت دق هسفن خسانلا نأ امك
 ءا186١1«5:85١٠/ص) ىف امك هنم لوقنملا لصألا ىف كلذك

 كردتسا دق خسانلا نأ عمو ء«ضايب» :اهلابق بتكي دقو (؟1/

 هنأ ىلع لدي ال اذه نأ الإ «ةخسنلا شماوه ىف تاقاحلإب طقسلا ضعب

 امبرو «لصاحلا طقسلا نم اًريثك كردتسال الإو «ةديج ةلباقم اهلباق دق
 . طخلا ةئيس تناك امبرو .ام طقس اهيف ناك اهنم لقني يتلا هتخسن نأ

 : نيمهم نيرمأ ىلإ انه هّبنُتو

 ةيادبو باتكلا ةمدقمب بهذ اهلوأ يف مْرَح ةخسنلا يف عقو - ١
 .«تاقرو رشع وحنب هانردق مرخلا اذهو .«لوصفلا» بحاص ىلع درلا

 رشع ءزج لك ءازجأ ىلإ ةخسنلا مسق دق خسانلا نأ كلذ ىلع لدي

 بتك هاندجو دقو ءءزج لك نم رسيألا نكرلا يف كلذ ىلإ ريشي تاقرو



 22 لقاعلا لجرلا هيبنت

 نم طقاسلا نأ ىلع لدف ««يناثلا ءزجلا» :ةخسنلا نم ةقرو لوأ ىلع

 ةمدقمو «ناونعلا ةقروك ةمج دئاوف طقسلا اذهب اندقف دقو

 ىلاعت هللا ريسيت ْنم َّنكل ,.«لوصفلا» لوأ ىلع فنصملا ٌدرو «فلؤملا

 باتك يف ةلماك فلؤملا ةمدقم انل ظِْفَح نأ مامإلا اذه ثارتل هظفحو
 يف )١55( يسدقملا يداهلادبع نب دمحأ نب دمحم ظفاحلا هذيملت

 يفف (79-50"3/ص) :«ةيردلا دوقعلا» مساب عوبطملا .هخيش ةمجرت

 لاق» :لاق مث هيلع ىنثأو باتكلا اذه ركذ هخيش تافلؤمل هدرس ءانثأ

 . (باتكلا اذه ةبطخ تهتنا» : لاق مث ءاهمامتب اهقاسو (هتبطخ يف

 رسيألا اهفرط يف ةبوطر اهتباصأ دق ةخسنلا نأ وه رخآلا رمألا  ؟

 «للبلا ناكم يف اهضعبب باتكلا قاروأ قاصتلا ىلإ كلذ ىَدأ .اهلفسأو

 تشوشت ةخسنلا ةنايصل قاصتلالا نم قاروألا صيلخت ةلواحم دنعو

 وحن هلفسأ يفو «نيتملك لّدعمب باتكلا فارطأ يف «تاملكلا نم ريثك

 ءرسيب هتءارق نكمي ام هنمف ؛هيوشتلاو سمطلا اذه توافتيو «نيرطس

 ام هنمو «ةملكلا راثآ ضعب ىقبأ ام هنمو «لّمأت ديزم ىلإ جاتحي ام هنمو

 .كلذ نّيبي ام ةقفرملا جذامنلا يفو «- ليلق وهو  اًمامت سمط



 ,لقاعلا لجرلا هين
 قيقحتلا جهنم :اًسداس

 هكرت امك باتكلا جارخإ وه  اًمئاد  هيلإ وبصن يذلا فدهلا ناك

 هنأ الإ ءطقسلا وأ طلغلا نم اًملاس ءانلصو امك لقألا ىلع وأ .هفلؤم

 : ىف ةرملا هذه تزربو «قئاوعلا ضعب فدهلا كاذ ضرتعا دق

 ةقيرط ىلع لدجلا يف وه ذإ .«باتكلا عوضوم ةرْوعُو - ١
 بيكارتلاو ءزاغْلإلاو ضومغلا نم اهيف ام مهتارابع يفو «نيملكتملا

 . ةقلغملا ةرسعلا

 «باتكلل ةدحاو ةخسن ىلع الإ فقن مل اننأ كلذ ىلإ فاضنا - ١

 تناك امهم «نايحألا نم ريثك يف مَدَق ُةَّلْزم ةدحاو ةخسن ىلع دامتعالاو
 - انه لاحلا وه امك تناك اذإ فيكف «ةقّتومو ةدمتعمو ةديج ةخسنلا

 . ريثكب فصولا اذه نم لقأ

 لفسأ يف سْمْط دوجو نم مدقت اميف هانحرش ام  اًضيأ - اهنمو - ''

 رادقمب ةحفص لك فارطأ يف كلذكو «نيرطس رادقمب ةحفص لك

 انّقفوف «ليلقلاب سيل اًدهج عضاوملا هذه ةءارق انم ذخأ دقو «نيتملك

 يف اندهتجا ام اهنم ؛ةّيقب اهنم يقبو  ىلاعت هللا دمحب  اهرثكأ يف

 هتءارق ترّسعت ام - ليلق وهو - اهنمو «لامتحالا ىلع هانتبثأف هتءارق

 ىلإ شماهلا يف انرشأو .طاقن ثالثب هيلإ انرشأو اضايب هانكرتف هريدقتو
 . اهتءارق ترّسَع تاملك وأ ةملك دوجو ىلإ وأ ءنوكي نأ لمتحي ام

 يف ام انتبثأف .هتءارق يف يئأتلاو باتكلا خسن يف هللاب اًنعتساف

 ال ًروهظ صقنلا وأ فيرحتلا هيف رهظ اميف الإ انتلصو امك ةخسنلا



 لقاعلا لجرلا هيبنت

 كلذ ىلإ ةراشإلا عم صقنلا لمكنو صنلا حلصن ذئنيحف «هيف لاكشإ

 . يشاوحلا يف

 باتكلا نوضغ يف ةلماك خيشلا اهلقن يتلا «لوصفلا» صوصن امأ

 ةديج ةخسن ىهو ءاهيلع انلصح ىتلا «لوصفلا» ةخسنب اهاَنراقف

 تابثإ ىف لصألا انلعج اَنأ الإ  اهفصو قبس امك  طلغلا ةردان ةحيحص

 الإ ءشماوهلا يف تافالتخالا ىلإ ةراشإلا عم فّنصملا هقاس امل صنلا

 لك ىلإ ةراشإلا عم هفيضن وأ هرّيغن انإف ءهطوقس وأ هأطخ نيبتن ام

 .كلذ

 هانحرش  تاقرو رشع وحنب اهلوأ نم مرخ ةخسنلا يف عقو امك

 هباتك ىف يداهلادبع نبا ظفاحلا انل هظفح امب هضعب انلمكأ - قبس اميف

 ةيطخ ةخسن نم رثكأ ىلع اندمتعا لب دوقعلا باتك ةعبط ىلع دمتعن ملو

 . ةعوبطملا يف عقاولا فيرحتلا نم اًريثك تحّلُصأ ةديج

 درلل خيشلا هقوسي يذلا «لوصفلا» نتم انلعج نأ اننأش نم ناكو

 ةرم هل خيشلا قايس دنعو .نخئأ طخب ( ١ ) نيريبك نيسوق نيب هيلع

 ' ١٠ نيريغص نيجودزم نيسوق نيب هلعجن لصفملا درلل ىرخأ
 نم صنلا ناكم ىلإ طقف لوألا عضوملا يف ريشنو .ءيداع طخب

 . طوطخملا (لوصفلا»

 قبس امك) «لوصفلل» حورش ةثالث ىلع لوصحلا نم اًنكمت دقو

 اًريسيت «ديدج لصف لك ةيادب دنع اهيلإ انلحأ (55 - 47 /ص اهركذ



- 
 لقاعلا لجرلا هيبنت

 . عضوم ريغ يف هانحضوأ امب هانمدخ دقف باتكلا صن امأ

 نأ دارأ نمل ًالماك «لوصفلا» باتك صن انقحلأ باتكلا رخآ يفو
 «باتكلا ةطوطخم ىلع هصن تابثإ ىف اندامتعا ناكو ؛هيلع فقي
 انتبثأ امك ءشماوهلا يف خيشلا هقاس ام نيبو اهنيب ةمهملا قورفلا انتبثأو

 . «هيبنتلا» باتك نم هيلع درلا عضوم لصف لك ةيادب يف

 .ةيملعلاو ةيظفللا اهيعونب ةلصفم سراهفب باتكلا انْعَبْنأ مث

 .هدحو هلل دمحلاو

3 
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 باومتسا | متترهازيعون إعراوصتسالا و للسقف
 ست هلع زم ا بح وف ملانع سبت ناك تلاعع اك لاح ا

 رس اصلا انههوف مهلا, جود اح نايزلا زج وضاملا3 ىلع هداذكل
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